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УПОТРЕБА 
 

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ВИСОКОПОКРИ- 

ВЕН ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС e 

професионална латексна боя с добре 

изразена, изключително фина и равномерна 

структура с копринено усещане на цвета. 

Притежава изключително висока покривност 

и износоустойчивост, което я прави 

подходяща за жилища, обществени сгради, 

хотели, търговски центрове и др. Приложима 

е върху основи като бетон, гипсови и варо-

циментови мазилки и шпакловки, 

гипсокартон, гипсофазер, PVC и много други. 

Подходяща е за полагане върху здрави 

покрития на стени и тавани, предишно 

боядисани с вододисперсионни бои.  

 

СВОЙСТВА 
 

- отлична адхезия към основата; 

- висока покривност; 

- износоустойчивост; 

- устойчивост на влажно почистване; 

- фина и равномерна структура; 

- устойчива на стареене и пожълтяване; 

- позволява „дишането“ на стената; 

- не капе, не пръска и не се стича; 

 

 

- безопасна екологично и без емисии; 

- без органични разтворители 

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

 
Основата трябва да бъде чиста и здрава. От 

нея предварително трябва да се отстранят 

всички нездрави участъци и слоеве със слаба 

механична устойчивост.  

При небоядисвани основи се препоръчва 

предварително грундиране с PLATINO 

ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ. 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

 
PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ВИСОКОПОКРИ- 

ВЕН ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС е готов за 

употреба. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ПРЕДИ 

УПОТРЕБА с бъркалка на бавни обороти! 

 

НАЧИН НА РАБОТА 

 
PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ВИСОКОПОКРИ- 

ВЕН ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС се нанася 

машинно, с четка или валяк и движения от 

горе надолу. Всеки следващ слой се нанася 

след изсъхване на предходния (от 2 до 3 

часа), в зависимост от температурата и 

влажността на въздуха. 

Разреждане: Допустимо е разреждане между 

5% и 10%. 
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ВНИМАНИЕ 

 
Боята се нанася при температура на околната 

среда по-висока от +5°С.  

Времето за пълно изсъхване на боята зависи 

от атмосферните условия (температура и 

влажност на въздуха), но не е по-малко от 4 – 

6 часа. 

 
РАЗХОДНА НОРМА И РАЗФАСОВКИ 
 

100 – 130 мл/м
2
 за един слой с грундиране. 

*Разходната норма не е обвързваща и зависи 

от гладкостта и попиваемостта на основата. 

Разфасовки – пластмасови кофи с обем 1 л;   

2,5 л; 15 л. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

- зърнистост: ≤ 100 мкм 

- плътност: 1,6 – 1,7 кг/м
3
 

- съдържание на нелетливи вещества:≥ 64 % 

- време за съхнене без лепнене: 15 min 

- време за пълно изсъхване: ≥ 4- 6 часа 

- максимално допустимо съдържание на 

летливи органични съединения (категория 

А/а) – 30 г/л. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

Клас: - 

Стандарт: EN 13300; EN 1062-1; НАРЕДБА за 

ограничаване емисиите на летливи органични 

съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти. 

Протокол от изпитване: № 32/16.11.2017г. 

Издаден от: Изпитвателна лаборатория за 

строителни материали на производителя. 

 

СЪСТАВ 

 

Стирол-акрилатна водна дисперсия, 

колоранти, пълнители, полимери и др. 

специфични добавки. 

 

 

 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

 

Съхранява се в плътно затворени оригинални 

опаковки в закрити сухи помещения при 

температура над +5°С, без достъп на пряка 

слънчева светлина. ДА СЕ ПАЗИ ОТ 

ЗАМРЪЗВАНЕ.  

 

СРОК НА ГОДНОСТ 

 

18 месеца от датата на производство.  

 
СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ 

 

Не е приложимо. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 

 

По наши сведения, този продукт не 

представлява особен риск при условие, че се 

спазват общите правила за промишлена 

хигиена и техника за безопасност. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-

oн, 1,2-бензизотиазолин-3-oн(2634-33-5). 

Може да предизвика алергична реакция.  

EUH210 - Информационен лист за 

безопасност ще бъде представен при 

поискване. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ 

 

Като производител гарантираме качеството 

на продукта, но не можем да въздействаме 

върху условията и начина на употреба. 

Полагането на продукта трябва да се 

извършва от квалифициран персонал. 

Препоръчително е преди употреба на 

продукта потребителят да се запознае с 

техническото описание и информационния 

лист за безопасност на продукта. Това не 

освобождава купувача от необходимостта да 

тества приложимостта на продукта съгласно 

указанията за всяко конкретно, специфично 

приложение. 


